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Kies voor je powervrouw.
Jij denkt misschien dat de powervrouw, als begrip, vrouwen als Hillary Clinton en Nelie Smith-Kroes
vertegenwoordigt. Welnee! De powervrouw is een prachtig deel van jou.
Jij kent haar! Ze zit in jou. Ongeacht wie je bent of wat je doet, ongeacht je leeftijd of het stadium
van je persoonlijke groei. Zij woont in jou en ze lacht je toe.
Er zijn slechts twee vragen van belang: hoe bewust ben jij je van jouw powervrouw en wat wil je met
haar?
Zoals wij een onzeker deel in ons hebben, een twijfelkont, een verzorger, een bitch, een regelaar of
een verlegen muisje, zo hebben wij ook dit powervrouwen-deel in ons.
Van jongs af aan hebben we haar power en haar aanwezigheid in ons kunnen voelen. Voor de een
gebeurde dat in een splitseconde, voor de ander was het een heldere en sublieme ervaring. Bijna
elke vrouw is zich in zekere mate bewust of bewust geweest van haar powervrouw en herkent haar
in meer of mindere mate.
Loop je op klompen en melk je koeien? Leuk! Jij hebt haar in je.
Ben je professor en weet je veel? Best! Jij hebt haar ook.
Ben je pas 15 en start je je eerste bijbaantje? Gebruik je powervrouw. Why not?
Kassajuffrouw, schooljuffrouw, professor, directeur….
Op pumps, klompen of op slippers….
Chinees sprekend, Latijns of Fries dialect…..
Zoveel zinnen, zoveel smaken. Allemaal powervrouwen.
Voel jij dat jouw powervrouw jou lokt? Verlang je naar haar? Strekt zij haar arm uit en wenkt ze jou
om dichterbij te komen?
Kijk naar haar. Word je bewust van haar. Zij is vol liefde voor jou en stimuleert jou te zijn wie jij ten
diepste bent. Zij wil tot leven komen, zodat jij nog meer tot leven komt en op aarde manifesteert
wat jou vervult en gelukkig maakt.
Jij hebt een persoonlijke blauwdruk waar op te vinden is waar jij als individu gelukkig van wordt. Daar
voldoe je niet langer aan bestaande beelden en verwachtingen van vrienden, familie, cultuur en
tijdsgeest.
Jouw Powervrouw weet dat zij meer is dan wat zij heeft geleerd te denken wat zij is. Bovendien weet
zij dat zij meer is dan slechts wat zij doet. Zij is!
Zij staat met twee benen stevig geworteld in jouw fundament, jouw kracht, dat waar jij goed in bent,
dat wat jij jezelf en de wereld te bieden hebt.
Haar poezelige kleine of grote vrouwenvoeten, in pumps of in sandalen, trappelen ongeduldig in de
vruchtbare grond van moeder aarde. Zij wil groeien en bloeien. Ze wil meer ruimte in jou.
Wacht niet op haar of op een zogenaamd geschikt moment. Help haar een handje! Vanaf nu.
Bewustwording en persoonlijke ontwikkeling maken je powervrouw zichtbaar en voelbaar en actief.
En weet je wat zo gaaf is? Je bent van niemand afhankelijk. Alleen van jezelf. Kijk naar jezelf, leer
over jezelf, gun jezelf…..
Het is een keuze……
Dat is alles…..

